SVSE Esti és Gyermek Atlétikai Verseny
Verseny célja:

Verseny alkalom biztosítása, a sportág népszerűsítése.

Verseny ideje:

2019. június 12. /szerda/

Verseny helye:

Veszprém Egyetemi Stadion 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

A verseny rendezője: Sportolj Velünk Sportegyesület (SVSE)
Versenybíróság:
Elnöke:
Elnök helyettes:
Technikai elnök:
Titkár:

Kopcsay Péter
Bartha László
Takács Dávid
Kulics Beatrix

Gyermek verseny résztvevői:
Azok a versenyen megjelent 2007-2008-2009-2010-ben született
versenyzők, akik a versenyszámuk kezdete előtt 60 perccel
lejelentkeznek és a nevezési díjat befizetik.
Esti verseny résztvevői:
Azok a versenyzők, akik a MIR-ben neveztek és a versenyszám kezdete
előtt 75 perccel lejelentkeztek.
Nevezés, jelentkezés: On-line előnevezés indul:
On-line előnevezés zárul:
Helyszíni nevezés nincs!

2019.05.22. szerda, 00:00
2019.06.05. szerda, 23:59

Jelentkezés legkésőbb az adott versenyszám megkezdése előtt 75
perccel lezárul.
Nevezési díj:

gyermek verseny
1000 m akadályfutás (újoncok)
nyílt versenyszámok

500 Ft / versenyszám
600 Ft
2500 Ft / versenyszám

A fizetési módja számla ellenében készpénzben a helyszínen vagy
átutalással.
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Díjazás:

Az újonc 1000 m akadály 1-3. helyezett versenyzői érem díjazásban
részesülnek. A nyílt versenyszámokban díjazás nincs.
A gyermek verseny minden résztvevője csokit kap ajándékba és minden
versenyszám 1-3 helyezett versenyzője évfolyamonként és nemenként
érem díjazásban részesül.
A nyílt versenyszámokban nem tartunk eredményhirdetést.

Egyéb:
- A versenyen elektromos időmérés lesz.
- Öltözési és fürdési lehetőség a stadion főépületében található öltözőkben biztosított. Az
öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
- Minden, a versennyel kapcsolatos vitás kérdésben a MASZ hatályos Versenyszabályzata az
irányadó.
- Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk.

Veszprém, 2019. május 14.
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